PROGRAM HØSTEN 2017
Torsdag 7. september kl. 19.00
Tor Berger Jørgensen:
"Når så vi deg sulten, tørst og fremmed...?"
Om kirkens diakonale utfordringer i dag - i lys
av Jesu tale og tjeneste. Blir vi for forsiktige?
Eller for politiske? Blir evangeliet borte bak
riktige meninger, så vi glemmer reformasjonens
store spørsmål om veien til Gud?
Vi inviterer til en åpen samtale om kirkens rolle i
dagens samfunn.
Sted: Porsgrunn bibliotek.
Onsdag 4. oktober - NB kl. 18.00!
500 års reformasjon – et panorama.
• Reformasjonens betydning for utviklingen av
det moderne Norge. Nils Ivar Agøy.
• Lutherbildets endring i den katolske kirken.
Erwin Müller.
• Reformasjonens billedunivers. Hva skjedde
med kirkekunsten? Kirsten Stabel.
• Kirkemusikk i Luthers ånd. Tormod
Klovning.
I samarbeid med Telemark kyrkjeakademi.
Sted: Sitt Ned, Skien.
Torsdag 16. november kl. 19.00
Synnøve Sakura Heggum:
Hvor ble det av Maria?
Ble hun «reformert» vekk? Maria mellom
Luther, Grundtvig og oss.
Sted: Dag bondeheim, Skien.
Følg GKA på Facebook: www.facebook.com/grenlandka

Tor B. Jørgensen
Biskop emeritus og styreleder for «Mennesker i
Limbo». Kjent for å konkretisere politiske spørsmål,
som klima, flyktningspørsmål og skattepolitikk.

Nils Ivar Agøy
Historiker og teolog. Tidligere leder for Norske
Kirkeakademier.

Erwin Müller
Pensjonert overlege. Tillitsverv i Arbeiderpartiet, Den
katolske kirke og Norske Kirkeakademier.

Kirsten Stabel
Pedagog og kunsthistoriker ved NTNU
Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Tormod Klovning
Teolog og musiker, trosopplæring i Skien kirke.

Synnøve Sakura Heggum
Frilansforsker, vikarprest i Sør-Østerdal.
Doktoravhandling om kjærlighet i Grundtvigs salmer
med vekt på kjønn, forvandling og estetikk.
Norske Kirkeakademier ønsker ut fra kristen tro å tjene
kirke, kultur og samfunn, og søker derfor
a) å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av
mennesker,
b) å skape møteplasser for fordypning og
meningsbrytning om evige spørsmål så vel som
tidsaktuelle utfordringer
c) å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt,
engasjement og kritikk.
Mer informasjon på www.kirkeakademiene.no

Styret i Grenland Kirkeakademi 2016:
Gro Wernø - leder, Kari Margrethe S. Bakke, Karen S.
Eide, Hans-Otto Jagels, Steinar Finsrud, Leiv Ose,
Svetlana Romaikina, Hildegard Solli,
Sverre Falch Tobiassen.

